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Por meio deste instrumento eu, na condição de paciente

____________________________________________________, portador do RG nº____________________ e

inscrito no CPF sob o nº______________________, ou meu Responsável, Sr.

(a)___________________________________, RG nº___________________________ e CPF nº

___________________, DECLARO que autorizo o médico ________________________________,

CREMERS___________________, a realizar o procedimento denominado INDUÇÃO DO PARTO, que consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PROCEDIMENTOS
A indução do parto consiste em provocar o término de gestação por indução do trabalho de parto com vigilância

da frequência cardíaca fetal.

O procedimento de indução pode se realizar de diferentes formas, dependendo das características de cada caso,

ficando a juízo do médico a indicação e seleção do método empregado, que poderá ser individual ou combinado.

Os métodos são:

a) Rompimento de bolsa amniótica;

b) Administração vaginal de prostaglandinas para melhorar as condições do colo uterino;

c) Administração intravenosa de ocitocina por gotejamento. Este pode realizar-se diretamente ou após o emprego

dos métodos anteriores;

1.1. Trabalho de parto

O procedimento será acompanhado e conduzido por médicos obstetras. Durante todo o período do trabalho

de parto e no parto você poderá ser acompanhada do seu parceiro ou outro acompanhante que você

escolher, incluindo Doulas. Entende-se, assim, que a Doula é uma acompanhante, não sendo responsável

pela condução ou interferência na condução do trabalho de parto e parto.

Você poderá ingerir dieta adequada ao trabalho de parto, até a fase avançada do trabalho de parto.

Durante o trabalho de parto, caso seja constatado pela equipe médica comprometimento da vitalidade fetal e

a segurança da assistência esteja ameaçada, as medidas adequadas para correção de quaisquer

anormalidades de contração serão devidamente tomadas e poderá ser indicada cesariana de acordo com os

protocolos assistenciais.

Você será orientada quanto aos procedimentos a serem realizados. A ruptura artificial da bolsa amniótica ou

o uso da ocitocina podem ser indicados ao longo da assistência ao trabalho de parto para correção de

alterações da contratilidade uterina ou descida do bebê. Os procedimentos a serem realizados serão

informados a você e ao(s) seu(s) acompanhante(s), buscando-se o consenso, considerando as

manifestações de vontade feitas durante o trabalho de parto ou no Plano de Parto. Parte poderá não ser

acatada pela equipe médica, dentro do princípio da autonomia de ambas as partes, pois algumas medidas

podem ser imprescindíveis, em um dado momento, para se garantir a devida segurança da mãe e do bebê, e

estas terão de ser realizadas pela Equipe Médica.

1.2. Parto vaginal

A posição para o parto será definida por você e pela equipe médica, de acordo com as condições no
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momento.

O número de toques vaginais realizado até o nascimento ou no pós-parto imediato é variável, evitando-se a

manipulação desnecessária, mas respeitando-se as necessidades técnicas.

O uso do fórceps pode ser necessário para extração do feto, se a descida do bebê não estiver adequada ou

se houver suspeita de sofrimento fetal.

Para nascer, a episiotomia (corte na região perineal) pode ser usada com indicações médicas bem definidas.

Não é possível garantir que episiotomia não será realizada, ficando reservada para situações específicas

conforme a necessidade constatada pelo obstetra.

Após o parto, aguarda-se a expulsão da placenta espontaneamente, mas manobras como massagens e

limpeza da cavidade uterina com cureta ou com as mãos podem ser realizadas para se evitar sangramento

volumoso ou retenção de material placentário. Administra-se ocitocina para auxílio da involução uterina e

redução de risco de sangramento, como preconizado pela literatura e estabelecido pelo protocolo da

instituição.

1.3. Cuidados com o bebê recém-nascido

Após o nascimento, o bebê será assistido por pediatra e as condutas serão realizadas conforme o protocolo

padrão de assistência neonatal na sala de parto.

Se o mesmo estiver clinicamente bem, você pode receber o bebê em seu colo, de modo que possam estar perto

um do outro o mais rápido possível. O bebê pode não ser diretamente entregue à mãe por indicação pediátrica

ou obstétrica de acordo com as condições ao nascer. Isto porque o recém-nascido pode precisar de assistência

médica imediatamente após o nascimento. Procedimentos como aspiração de secreção ou mecônio das vias

aéreas, oferta de oxigênio, ventilação com máscara para ajudar o bebê a respirar e outros, poderão ser

necessários e, sendo indicados, deverão ser iniciados imediatamente.

O Recém-nascido em boas condições clínicas será acolhido em alojamento conjunto com os pais, que podem

acompanhá-lo em todos os momentos e atendimentos, até a saída do hospital. Idealmente a amamentação deve

ser iniciada já durante a primeira hora de vida. Fórmula infantil de leite pode, excepcionalmente, ser utilizada

como uma alternativa ao leite materno. Os bebês devem receber uma dose da vitamina K logo após o

nascimento. Realizamos rotineiramente prevenção da oftalmia neonatal conforme a orientação do Protocolo

Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) CONITEC 2016/MS.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS

Pode ocorrer não resposta à indução. Eventualmente, durante o trabalho de parto, por indicação médica, o parto

normal poderá ser substituído pela cesariana pelo surgimento de situações que impeçam a realização do parto

normal. As mais comuns são: falha de progressão, sofrimento do feto e desproporção entre o tamanho do feto e o

canal do parto e a falha de indução.

Em razão de eventos que não podem ser alterados pelo médico e pelo Hospital, o recém-nascido poderá

apresentar condição de prematuridade, malformação ou sofrer de alguma doença, o que poderá determinar algum

grau de dificuldade no nascimento e até mesmo alguma sequela, sem relação com o processo do nascimento.

Doenças prévias da mãe, sejam específicas ou não da gestação, poderão agravar os riscos relacionados ao

nascimento, tanto para a mãe quanto para o feto. As mais comuns: hipertensão arterial, diabetes, idade materna

avançada, AIDS, tabagismo, uso de drogas, etc.
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3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO
Podem ocorrer hematomas (acúmulo de coleções de sangue) nas feridas operatórias, podendo haver

necessidade de novo procedimento cirúrgico para drenagem.

Podem ocorrer hemorragias por laceração do trajeto pélvico ou por falta de contração do útero depois que nasce o

bebê. Neste caso o médico pode decidir pela realização de uma cirurgia de emergência para retirada do útero

(histerectomia), mesmo em uma mulher jovem e que ainda queira ter filhos, com o fim de preservação da vida.

Pode ser necessária transfusão de sangue e hemoderivados em decorrência de hemorragias.

Podem acontecer infecções no útero ou na incisão (episiotomia) e, consequentemente, demandar maior período

de internação, realização de drenagens e/ou uso de antibióticos. Poderá raramente haver a necessidade da

retirada do útero para conter a progressão de uma infecção grave, mesmo em uma mulher jovem e que ainda

deseje ter mais filhos.

A passagem do bebê pelo canal do parto pode causar lesões da bexiga, reto, ânus, esfíncteres e assoalho

pélvico. Estas lesões, em casos raros, podem levar a incontinência urinária (dificuldade de controlar a urina) e/ou

fecal a curto, médio ou longo prazo. Podem, também, muito excepcionalmente, causar saída do útero, da bexiga

e/ou de reto pela vagina. Também se verifica, por vezes, um alargamento da vagina. Na maioria das vezes estas

lesões não podem ser previstas pela equipe médica.

Quando necessário, o uso do fórceps pode provocar algum ferimento no recém-nascido, ainda que manejado com

todo cuidado. Quando isso ocorre, na grande maioria dos casos os ferimentos cicatrizam rapidamente, mas em

casos raros pode haver problemas mais graves. Se o médico tiver que realizar manobras para desprender os

ombros do bebê podem ocorrer lesões como fraturas na clavícula, no braço ou no nervo do ombro do bebê.

Durante o trabalho de parto podem ocorrer situações que fogem ao controle absoluto do médico e que dizem

respeito ao bem-estar do feto e, não havendo tempo hábil para a realização da cesariana, podem levar à falta de

oxigênio para o bebê ou morte do mesmo. Estas situações são raras e incluem principalmente o descolamento

prematuro da placenta de forma silente (sem dar sinais que esta situação está acontecendo) ou de forma abrupta.

No período pós-operatório há possibilidades raras de complicações tais como problemas respiratórios, alérgicos,

de coagulação, abertura de incisão (corte), aderências pós-operatórias (situações em que um órgão pode aderir

em outro), dentre outros. Se ocorrerem, será necessário acompanhamento médico e tratamento específico por

período que não se pode precisar.

Existe um percentual mínimo de morte materna em decorrência do parto derivado do próprio ato cirúrgico ou da

situação vital de cada paciente.

4. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA
A placenta, as membranas e o cordão umbilical, após o nascimento, são examinados e desprezados. Em algumas

situações a serem definidas pelo médico, serão enviados para exame anatomopatológico (o material será

analisado por um médico especialista visando encontrar alguma anormalidade).

Entendi as explicações que me foram prestadas em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as dúvidas

que me ocorreram.

Assim declaro ter sido suficientemente esclarecida(o) pelo(a) Dr(a). _____________________________________

e sua equipe, a respeito do meu diagnostico, seu tratamento e riscos, de maneira a me decidir, livremente, me

submeter ao procedimento indicado.
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Declaro estar plenamente ciente de que o tratamento/cirurgia e/ou exame a ser realizada, face a possibilidade da

ocorrência de riscos e complicações, não permite ao cirurgião e sua equipe assegurar-me garantia expressa ou

implícita de cura.

Por fim, declaro a minha plena satisfação quanto ao atendimento às minhas dúvidas e questões, o que me foi feito

em linguagem clara, acessível e precisa pelo médico, e que todos os espaços em branco foram preenchidos antes

da minha assinatura.

Tendo ouvido, lido e aceito as explicações sobre os RISCOS E COMPLICAÇÕES, mais comuns deste
procedimento e das chances de seu INSUCESSO, declaro, através da minha assinatura aposta neste

instrumento particular, o meu pleno e irrestrito consentimento para a sua realização, tudo isto na presença de

duas testemunhas.

Bento Gonçalves, _______ de _______________________________ de ____________.

___________________________________________             __________________________________________

ASSINATURA DO MEDICO ASSINATURA DO PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL

Testemunhas:

______________________________________________, CPF nº_______________________

______________________________________________, CPF nº_______________________


